Pornaisten kunnantoimiston yhteystiedot:
www-osoite:
Osoite:
www.pornainen.fi
Kirkkotie 176, PL 21
Sähköposti henkilöille:
07170 PORNAINEN
etunimi.sukunimi@pornainen.fi
Puhelin:
Avoinna:
(019) 5294500 vaihde
ma-ke 8.00 – 16.00
Faksi:
to 8.00 – 18.00
(019) 6647006
Puhelinvaihde avautuu klo 9.00 pe 8.00 – 12.15

Luonnollisesti Pornainen

Hyvät asukkaat
Joka toinen vuosi järjestettävät
perinteiset Pornaisten messut
pidettiin koulukeskuksessa
lauantaina 13.9.
Messupäivän kuulumisista kerrotaan
tämän lehden sivuilla.
Tänä vuonna toimitetaan myös
kunnallisvaalit, vaalipäivä on 26.10.
Hyvää syksyn jatkoa kaikille!

HALLINTO-OSASTO
Kunnallisvaalit lokakuussa

Kunnallisvaaleja koskeva kuulutus, josta ilmenevät vaaleihin liittyvät tarkemmat ajat ja paikat, on
tämän lehden lopussa. Ehdokaslistojen yhdistelmä
tullaan jakamaan joka talouteen lokakuun alkupuolella.

Kunnallisvaalit toimitetaan sunnuntaina
26.10.2008. Ennakkoäänestys järjestetään 15.–
21.10.2008 kunnanviraston valtuustosalissa. Pornaisten valtuustoon valitaan 27 valtuutettua.
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SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO
Tiedote päivähoitomaksuista
Perusturvalautakunta on päättänyt 5.8.2008 lasten
päivähoidosta perittävien maksujen määräytymisestä Pornaisten kunnassa 1.8.2008 alkaen.
Lasten päivähoitomaksuihin on tullut muutoksia
1.8.2008 alkaen. 1. muutos koskee perhekoon
määrittelyä. Maksuja määriteltäessä perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät
henkilöt sekä heidän kanssaan asuvat molempien
alaikäiset lapset.

Perheen
koko
henkilöä

Tuloraja

Maksuprosentti

Korkeimman
maksun
bruttotuloraja

2
3
4
5
6

1099
1355
1609
1716
1823

11,5
9,4
7,9
7,9
7,9

3.125
3.834
4.558
4.665
4.772

3. muutos koskee tulorajojen sitomista indeksiin.
Korkeimpien perittävien maksujen määrät tarkistetaan joka toinen vuosi sosiaali- ja terveystoimen
hintaindeksin ja tulorajojen euromäärät yleisen
ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti. Indeksillä tarkistetut euromäärät tulevat voimaan tarkistusvuotta seuraavan vuoden elokuun 1 päivä.
Muutoin maksun perusteena olevat perheen tulotiedot tarkistetaan kerran toimintavuoden aikana
tai kun perheen tulot muuttuvat olennaisesti +/- 10
%. Päivähoitomaksun perusteeksi toimitetut liitteet huomioidaan ko. kuukauden hoitomaksussa,
mikäli liitteet toimitetaan viimeistään laskutettavaa kuukautta seuraavan kalenterikuukauden 10.
päivään mennessä. Yrittäjien lasten päivähoitomaksut perustuvat viimeksi vahvistettuun verotukseen.

2. muutos koskee ylimpiä perittäviä maksuja. Ylin
maksu, 233 €, määritellään nuorimman päivähoidossa olevan lapsen mukaan. Häntä vanhemman
sisaruksen maksu voi olla enimmillään 210 €.
Kustakin seuraavasta lapsesta peritään 20 % nuorimman lapsen maksusta. Alin perittävä maksu on
21 €. Päivähoitomaksun suuruus lasketaan alla
olevaa taulukkoa hyväksi käyttäen siten, että ensimmäiseksi katsotaan perheen koko. Seuraavaksi
perheen bruttotuloista vähennetään tuloraja. Tästä
jäljelle jäävä summa kerrotaan maksuprosentilla.
Mikäli perheen bruttotulot ylittävät korkeimman
maksun bruttotulorajan, maksaa perhe ylimmän
maksun.

Hoitomaksut peritään 11 kalenterikuukaudelta.
Maksuton kuukausi on heinäkuu, mikäli hoito on
alkanut edellisen vuoden elokuussa ja jatkunut
katkeamatta.
Mikäli vanhemmat eivät ota vastaan lapselle
myönnettyä hoitopaikkaa, eikä hoitopaikkaa ole
peruttu ennen päätöksen mukaista hoitosuhteen
alkamista, peritään puolet määritellystä hoitomaksusta.
Osapäivähoidosta (hoito enintään 5h/päivä) perittävä maksu on 60 % kokopäivämaksusta. Mikäli
päivittäinen hoitoaika ylittyy, laskutetaan tällöin
kokopäivämaksu.
Jos lapsella on säännöllisiä vapaapäiviä kuukaudessa 4-17, huomioidaan vapaapäivät maksua
alentavina. Ilmoitus vapaapäivistä tulee tehdä
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viikkoa ennen hoitopaikkaan. Hoitomaksu lasketaan siten, että perheen tulojen perusteella määritelty kuukausimaksu jaetaan 20 ja näin saatu päivämaksu kerrotaan ennalta ilmoitettujen hoitopäivien lukumäärällä. Esimerkiksi, jos lapsi on hoidossa 15 pv/kk ja hoitomaksu on 233 €, saadaan
kuukausimaksuksi. 233 €/20*15 = 174,75 €. Mikäli hoitopäivät ylittävät sovitun, laskutetaan todellisten hoitopäivien mukaan. Hoitopaikan käyttämisestä vähemmän kuin on sovittu, ei hyvitetä.
Hoitomaksun perusteena olevien hoitopäivien
lukumäärää on perheen mahdollisuus muuttaa
hoitosuhteen aikana. Muutos astuu voimaan seuraavan kuukauden alusta.

Päivähoitomaksu voidaan jättää perimättä tai sitä
voidaan alentaa, mikäli maksu johtaisi toimeentulotuen tai ennalta ehkäisevään toimeentulotuen
tarpeeseen. Maksua poistettaessa tai alennettaessa
tehdään yhteistyötä sosiaalityöntekijän kanssa.
Perhepäivähoidossa olevien lasten vanhemmille
hyvitetään hoitomaksussa varahoitotilanteet, kun
he ovat sitoutuneet jatkuvasti järjestämään itse
lastensa varahoidon. Hyvitys ei koske vanhempien
loma-aikoja, jolloin lapsi ei muutenkaan tarvitsisi
päivähoitoa.
Vanhempien tulee irtisanoa hoitopaikka kirjallisesti kaksi viikkoa ennen hoitosuhteen päättymistä.

Esiopetusikäisten lasten tarvitsemasta päivähoidosta peritään 60 % kokopäivämaksusta, jos hoito
kestää enintään 5 tuntia päivässä. Maksu peritään
esiopetuksen alkamispäivästä lähtien. Mikäli esiopetusta täydentävä päivähoito kestää yli 5 tuntia,
peritään Pornaisten kunnassa kokopäivämaksu.
Esiopetuksen loma-aikoina ei kuitenkaan peritä
kokopäivämaksua syys-, joulu- ja talviloman ajalta. Myös esiopetusikäisten lasten vanhempien
säännölliset vapaapäivät huomioidaan, mikäli
lapsen hoidosta on tehty epäsäännöllisen hoitoajan
sopimus. Esikoululaisten päivähoidosta perittävät
maksut määritellään vastaavasti kuin muutkin
päivähoitomaksut.

Lisätietoja päivähoitomaksuista antavat vs. päivähoidonjohtaja Tiina Korhonen
tiina.korhonen@pornainen.fi, (019) 529 4681 tai
toimistosihteeri Marja Nerg
marja.nerg@pornainen.fi, (019) 529 4540
Syysterveisin,
Tiina Korhonen
vs. päivähoidonjohtaja
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Terveyskeskus tiedottaa
Influenssarokotukset – nyt myös pikkulapsille!
Influenssarokotukset alkavat totuttuun tapaan
marraskuun aikana Pornaisten terveyskeskuksessa. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Maksuttoman rokotuksen terveyskeskuksesta saavat:
* 6-35 kk ikäiset pikkulapset
* 65 vuotta täyttäneet.
• kroonisen sydänsairauden, keuhkosairauden
tai diabeteksen vuoksi säännöllisessä lääkärin
hoidossa olleet potilaat.
• munuaisten toiminnanvajavuutta sairastavat
potilaat (seerumin kreatiniini pysyvästi yli
150 mikromoolia/l).
• potilaat, joiden sairastama tauti tai sen hoito
heikentää vastustuskykyä (immunivajavuusja immunosuppressiopotilaat sekä kortisonikorvaushoitoa saavat henkilöt). Rokotus
on annettava immunosuppressiohoidon tauon
aikana ja ainakin 1-2 viikkoa ennen voimakasta sytostaattihoitoa.
• kortisonikorvaushoitoa saavat tai immuunivajavuutta sairastavat.
• pitkäkestoisessa salisylaattihoidossa olevat
lapset ja nuoret (Reyen oireyhtymän ehkäisemiseksi)

sekä lapsille, jotka sairautensa vuoksi kuuluvat
lääketieteelliseen riskiryhmään. Lapsi kuuluu
riskiryhmään, jos hänellä on esim. sydän- tai
keuhkosairaus, astma, diabetes tai munuaissairaus
tai hänen vastustuskykynsä on sairauden tai hoidon heikentämä.

KELA-kortti mukaan, koska siinä olevasta numerotunnuksesta selviää oikeus ilmaiseen flunssarokotukseen (mm. 103, 105, 117, 127, 137, 201,
203, 206, 207)

Pikkulasten rokottaminen on tärkeää, sillä influenssa on pikkulapsilla yleinen: joka viides alle
3-vuotias saa vuosittain influenssan. Influenssaan
sairastuneista monet saavat vielä jälkitaudin, yleisimmin korvatulehduksen tai keuhkokuumeen.
Influenssarokotus pienentää tehokkaasti influenssan lapselle aiheuttamaa tautitaakkaa. Samalla se
vähentää lapsen lääkärikäyntien sekä antibioottija sairaalahoitojen tarvetta.

Maksulliset rokotukset:
•

Ne, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin ryhmiin, voivat ostaa influenssarokotteen terveyskeskuksen toimistosta saatavalla reseptillä.

Influenssan yleisyyden takia lapsilla toivomme
neuvolassa mahdollisimman monen vanhemman
käyttävän hyväkseen maksuttoman influenssarokotus-mahdollisuuden. Lapsen influenssan pääoireet ovat kuume, yskä ja nuha. Valtaosalla lap-

Lasten influenssarokotus
Kansanterveyslaitos suosittelee inf.rokotusta kaikille terveille 6-35 kuukauden ikäisille lapsille
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silla kuumetta yli 39 astetta. Muita oireita ovat päänsärky, vatsakipu oksentelu ja
ripuli.
Jos alle 9-vuotias lapsi ei ole aiemmin
saanut influenssarokotusta, yksi rokoteannos ei anna riittävää suojaa. Tämän
vuoksi lapselle annetaan ensimmäisenä
vuonna yhteensä kaksi rokoteannosta n.
4 viikon välein.
Rokote on tehokas, ehkäisee 7-9 influenssatartuntaa kymmenestä. Se on
myös tehokkain saatavissa oleva rokote
korvatulehdusta vastaan. Rokotetuilla on
ollut influenssakautena jopa kolmannes
vähemmän korvatulehduksia kuin rokottamattomilla.
Jos lapsella on todettu hyvin voimakas
yliherkkyys kananmunalle, ei influenssarokotusta suositella. Jos lapsi voi syödä
kananmunaa ruuassa, hänet voidaan
rokottaa.

Flunssa vai influenssa?
Influenssaepidemian voimakkuus vaihtelee vuosittain. Koska influenssavirukset kykenevät jatkuvasti muuttamaan muotoaan myös väestön vastustuskyky uusille muuntautuneille viruskannoille on
edellisvuotta heikompi. Jos viruksen rakenne
muuttuu edellisvuotisesta huomattavasti, seurauksena voi olla maailmanlaajuinen epidemia.

Onko flunssalla ja influenssalla joku ero?
Kyllä on. Ne ovat kaksi aivan eri sairautta. Flunssa on yleisnimitys taudille, jonka yleisimpiä oireita ovat nuha, kurkkukipu ja lämpöily. Flunssaa
aiheuttavia viruksia tunnetaan hiukan
yli 200 eri tyyppiä. Flunssaa esiintyy koko vuoden
ajan.

Miten influenssa tarttuu?

Influenssalla tarkoitetaan vain influenssa A- ja Bvirusten aiheuttamaa hengitysteiden tulehdusta, joka on selkeästi rajuoireinen, korkeakuumeinen ja potilaan yleensä vuoteeseen kaatava
sairaus.

Influenssavirukset leviävät pisaratartuntana; aivastelun ja yskimisen siirtäminä. Viruksen välttäminen on vaikeaa, sillä sairastunut erittää virusta
jo ennen oireiden ilmaantumista. Influenssan itämisaika on yleisimmin 2-3 päivää, mutta se voi
vaihdella yhdestä päivästä viikkoon. Sairastuneet
aikuiset tartuttavat noin 5 päivän ajan ensioireista.
Lapset erittävät virusta selvästi kauemmin.

Milloin varsinaista influenssaa esiintyy?
Influenssaepidemia saapuu Suomeen yleensä joulukuun ja maaliskuun välissä. Epidemia
kestää 6-8 viikkoa ja tuona aikana noin 10-30 %
ihmisistä sairastuu influenssaan. Sairastumisen riski on suurin lapsilla ja vanhuksilla, mutta
myös merkittävä osa työikäisestä väestöstä sairastuu joka vuosi influenssaan.

Mitkä ovat influenssan oireet?
Influenssa alkaa äkillisesti ja rajusti. Usein sairastunut pystyy määrittämään taudin alkamisen jopa puolen tunnin tarkkuudella. Influenssan oireita
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ovat korkea kuume, vilunväristykset, yskä, päänsärky, lihassäryt, pahoinvointi ja kurkkukipu.
Influenssan oireet jatkuvat tavallisesti 5-7 päivää,
mutta ne voivat kestää jopa kaksi viikkoa.

Influenssan hoito
Influenssan perushoitona on lepo, riittävä nesteen
nauttiminen ja oireita lievittävä lääkitys. Kuumetta, päänsärkyä ja lihaskipuja voit lievittää tulehduskipulääkkeillä tai parasetamolilla. Kovaa yskää voit hillitä yskänärsytystä vähentävillä lääkkeillä.

Voiko influenssaan liittyä jälkitauteja?
Yleisin jälkitauti iäkkäämmillä henkilöillä on
keuhkokuume, johon liittyy myös jokaisen epidemian aikana merkittävästi lisääntynyttä kuolleisuutta. Muita ovat poskiontelotulehdus sekä lapsilla välikorvatulehdus. Influenssa voi aiheuttaa lisätauteja myös esimerkiksi sydänlihaksessa, munuaisissa ja keskushermostossa.

Jos influenssa hoidosta huolimatta pitkittyy tai
saat jälkitautina jonkin bakteeri-infektion, ota
yhteyttä lääkäriisi. Bakteeri-infektio voidaan hoitaa antibiooteilla. Influenssaviruksiin antibiooteilla ei ole mitään tehoa.

SIVISTYSOSASTO
Pornaisten kunnankirjasto
Kirkkotie 174, 07170 Pornainen, puh. (019) 5294
560.
s-posti: porkir@pornainen.fi
avoinna:
ma, ti ja to 11.00–19.00
ke, pe ja aattoina 8.30–15.00
Viikonloppuisin kirjasto on suljettu.

Muistithan, että hankkimalla kirjastosta maksuttoman salanumeron, voit:
- tilata sähköpostiisi eräpäivämuistutuksen
- uusia omat lainasi
- tehdä itse varauksia
- saada saapumisilmoitukset sähköpostiisi, jolloin omasta kokoelmasta tehdyt varaukset
ovat maksuttomia
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Pellavasalin näyttelyt 2008
Syyskuu ja lokakuu: Mika Waltari –näyttely
Marraskuu: Neuleita
Joulukuu:
Vapaa
Vuoden 2009 näyttelykalenterissa on vielä paljon tilaa.

Kansainvälinen Nallepäivä 27.10.2008
Tervetuloa katsomaan, miltä näyttää tämän vuoden kirjastonalle Björn L. Arvomme Nallepäivänä
kirjastossa käyneiden kesken kolme hellyttävää
nallea.
Tanssiteatteri Rollo esiintyy Pornaisten kirjastossa
Nallepäivänä kello 14.00. Tervetuloa katsomaan
esitystä ”HUPSIS”. Sirkusseurue valloittaa. Ilmiömäisiä temppuja, elävää musiikkia ja yhdessä
tekemistä. Pallot putoavat, leijonat katoavat ja
trapetsi on liian korkealla. Aina ei tarvitse olla
täydellinen. Esityksen kesto on noin 30 minuuttia ja se on maksuton. Tervetuloa vaikka koko
perheen voimin viettämään Nallepäivää hulvattoman esityksen pariin.

Mika Waltari –
huone kirjastoon
Kansainvälisesti tunnetuimpien kirjailijoidemme joukkoon
kuuluneen Mika Waltarin syntymästä tuli
19.9.2008 kuluneeksi
100 vuotta. Waltari on
edelleen suomalaisen kirjallisuuden käännetyimpiä kirjailijoita. Hänen teoksiaan on käännetty yli
40 kielelle.
Waltari perheineen vietti kesiä Laukkoskella lähes
30 vuoden ajan. 100-vuotis juhlavuoden kunniaksi
Pornaisten kunnankirjastoon avattiin Mika Waltari-huone, johon kerätään Waltarin oman kirjallisen
tuotannon, käännösten ja toimitusten lisäksi myös
kirjailijan henkilöhistoriaan liittyvää aineistoa.
Kokoelman omistaa Pornainen Seura ry., joka on
saanut huoneen perustamiseen sekä muihin juhlavuoden tapahtumiin TE-keskuksen Silmurahoitusta. Kokoelman aineisto ei ole lainattavissa, siihen pääsee tutustumaan ainoastaan ennalta
sovittuina aikoina.
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KELA tiedottaa
Kelan Keski-Uudenmaan vakuutuspiirin Mäntsälän toimisto ei enää pidä vastaanottoa Pornaisten
kirjastossa.
Kirjastosta on saatavissa Kelan hakemuslomakkeita, palautuskuoria sekä esitteitä. Kirjastossa on myös
mahdollista käyttää Kelan internet-palveluita www.kela.fi
Mäntsälän Kelan yhteystiedot:
Käyntiosoite: Vanha Porvoontie 2, Mäntsälä
Postiosoite: PL 37, 04601 Mäntsälä
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi

Puhelin: 020 635 0430
Faksi: 020 635 0432

Kelan internet-palveluiden lisäksi kirjastossa voi käyttää yhteispalvelupisteen puitteissa verotoimiston
(www.vero.fi) sekä poliisin (www.poliisi.fi) internet-palveluita. Kirjastoon ei voi jättää enää poliisille kuuluvia asiakirjahakemuksia eikä myöskään löytötavaroita.

kunnantalon valtuustosalissa aiheesta
Mika Waltari – patriootti ja maailmanvalloittaja.

Kansalaisopiston
terveisiä

Kansalaisvaikuttamisen luentosarja Maantieteelleen Pornainen ei voi mitään, mutta kaikelle
muulle voi jatkuu lokakuussa kunnantalon valtuustosalissa.

Tätä kirjoittaessani kansalaisopiston kursseille
ilmoittautumista on takana noin puolitoista viikkoa. Useimmat kurssit on otettu hyvin vastaan ja
ilmoittautuneita on riittänyt. Kiitos siitä kaikille
opiskelijoille. Monilla kursseilla on joitakin vapaita opiskelupaikkoja ja niitä voi kysellä opiston
toimistosta.

1. Luento: Luonnollisesti Pornaisissa – miten
kaavoituksella vaikutetaan ympäristöön
ke 8.10 klo 18.00–20.30, alustajina aiheeseen
kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo ja aluearkkitehti Ulla-Maija Upola
2. Luento: Talouden rajat – kuntalaisen tarpeet
ke 22.10 klo 18.00–20.30, alustajina kamreeri
Timo Kaikkonen ja koulutusjohtaja Pirjo Hallipelto
3. Luento: Tulevaisuuden Pornainen ja sen
tekijät äänessä valtuutetut
ke 5.11 klo 18.00–20.30. Millaiset ovat Pornaisten tulevaisuuden näkymät? Miten voin
vaikuttaa päättäjien kautta?

Useita kursseja alkaa vielä lokakuussa tai marraskuussa ja näille kursseille mahtuu hyvin lisää
opiskelijoita. Opinto-opas kannattaa kaivaa edelleen esille ja katsoa löytyisikö sieltä itseä kiinnostavia aiheita.
Aivan uutena kurssina on perustettu sambic lyhytkurssi. Se tulee kokoontumaan Parkkojan
koululla lauantaisin 8.11–29.11.2008. Tarkempia
tietoja kursseista ja ilmoittautuminen joko opiston
toimistosta p. 040 314 5371 tai opiston kotisivuilta osoitteessa www.mantsalanopisto.fi.

Luento Luotettavan terveystiedon lähteillä Pornaisten yläkoululla keskiviikkona 29.10.2008 klo
18.00–20.30. Illan aikana Terveyskirjasto-palvelu
tulee tutuksi. Tervetuloa kaikille luennoillemme!

Kansalaisopisto tarjoaa useampia illan luentoja
tänä syksynä.

Terveisin
Eija-Sisko Jokinen, Mäntsälän kansalaisopisto
Pornaisten osastonjohtaja

Waltarin juhlavuoteen liittyen kirjailija Panu Rajala luennoi tiistaina 30.9.2008 klo 18.00–20.30
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KUUMA
Hyvinkään poliisilaitoksilla. Virka-avun pyytäminen
on helppoa ja nopeaa, ja samalla pystymme myös
suunnittelemaan yhdessä arki-iltojen sekä viikonloppujen yhteistyökuvioita. Haasteena on, miten
pystymme entistä paremmin vastaamaan kunkin
kunnan toiveisiin? Yhteisiä työkokouksia ja suunnittelupalavereita eri kuntien työntekijöiden kanssa ei
voita mikään. Päivystäjämme toimivat silloin, kun
muut yhteistyötahot ovat jo päivätyönsä lopettaneet,
Seitsonen toteaa.

Sosiaalipäivystys auttaa kriisin
hetkellä
Virka-ajan ulkopuoliselle sosiaalipäivystykselle
on ollut tarvetta Kuuma-kunnissa. Sosiaalipäivystykseen tulee yli sata yhteydenottoa
kuukausittain.
Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystys alkoi KUUMAkuntien ja Hyvinkään kaupungin yhteistyönä vuoden
2007 alussa projektiluonteisena. Päivystys hoitaa
lastensuojelua ja aikuissosiaalityötä vaativia kiireellisiä tilanteita ilta- ja yöaikaan, silloin kun sosiaalitoimistot ovat suljettuina. Päivystäjiä on viisi ja he
toimivat Järvenpään ja Hyvinkään poliisilaitoksilta
käsin.

Asiakkaiden suhtautumista sosiaalipäivystykseen ei
ole dokumentoitu, mutta tavoitteena on se, että he
saavat apua akuutteihin ongelmiinsa.
– Uskoisin, että pääsääntöisesti asiakkaat ovat olleet
tyytyväisiä siihen, että myös virka-ajan ulkopuolella
on mahdollisuus saada apua ongelmiin, jotka eivät
voi odottaa kuntien sosiaalitoimen avautumista.
Päivystäjien tekemät ratkaisut asiakastapaamisissa
voivat olla raskaita ja vaikeitakin, esimerkiksi lasten
kiireelliset huostaanotot. Kaikissa tilanteissa asiat ja
toimenpiteet kirjataan tarkasti muistiin ja tiedot siirretään asiakkaan omaan kuntaan. Tällä varmistetaan
se, että kenenkään tilanne ei jää unohduksiin. Asiakkaat ohjataan kuntien palveluiden pariin mahdollisimman nopeasti.

Tilastot kertovat omaa totuuttaan työn tarpeellisuudesta. Yhteydenottoja sosiaalipäivystyksessä kirjattiin tammi–heinäkuussa tänä vuonna runsaat 1 300.
Yli puolesta tapauksista tehtiin lastensuojeluilmoitus, kiireellisiä lastensuojelun sijoituksia tehtiin 26 ja
avohuollon sijoituksia kolme.
– Yhteydenotot sosiaalipäivystykseen tulevat joko
Keski-Uudenmaan Hätäkeskuksen kautta tai sitten
poliisi tai muu viranomainen on suoraan meihin yhteydessä. Yksittäiset kuntalaiset eivät
voi soittaa suoraan sosiaalipäivystykseen,
vaan puhelut ohjautuvat aina hätäkeskuksen
kautta, kertoo johtava sosiaalityöntekijä Tero
Seitsonen sosiaalipäivystyksen toimintatavasta.

Lakisääteistä toimintaa
Sosiaalipäivystyksen hoitaminen sosiaalitoimen virka-ajan ulkopuolella on lakiin perustuvaa toimintaa, joka kuntien on tavalla tai
toisella hoidettava. Tero Seitsosen mukaan
kuntayhteistyönä hoidettu sosiaalipäivystyksen ydintehtävä on toteutunut KeskiUudellamaalla hyvin. Sosiaalipäivystäjä on
saatu paikalle silloin, kun häntä on tarvittu.
– Poliisin kanssa yhteistyö toimii hyvin jo
siksi, että työtilamme ovat Järvenpään ja

Sosiaalipäivystyksessä on aina oltava liikkeellelähtövalmiudessa, tietävät johtava sosiaalityöntekijä Tero Seitsonen ja sosiaalipäivystäjä Laura
Torvinen.
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Sosiaalipäivystykselle jatkoa
Sosiaali- ja terveystoimen KUUMA-hankkeet

Hankkeiden tapaan sosiaalipäivystyksen rahoitus
päättyi kesällä, mutta toimintaa jatkettiin erityisrahoituksen turvin tämän vuoden loppuun. Päivystyksen tarve on ilmeinen ja sitä jatketaan edelleen kuntayhteistyönä. Järvenpää toimii isäntäkuntana ja
muut ostavat siltä palvelun, kertoo johtava sosiaalityöntekijä Tero Seitsonen.
Hän toivoo, että kunnat antaisivat sosiaalipäivystykselle aikaa kehittymiseen ja toiminnan vakiinnuttamiseen. Seuraavaksi tavoitteena on tuotteistaa palveluja, jotta kunnat entistä paremmin tietävät mistä
maksavat ja voivat valita, mitä palveluja ne haluavat
käyttää.
Keski-Uudellamaalla on tänä vuonna ollut useita,
kaikkea kansaa koskettavia murheellisia tapahtumia,
mutta johtava sosiaalityöntekijä Tero Seitsonen ei
pidä aluetta erityisen ongelmallisena.
– Ongelmat ovat varsin samantyylisiä kuin muuallakin Etelä-Suomessa. Sosiaalipäivystyksen kannalta
huolta herättää mm. se, että alueella ei ole selviämisasemaa. Päihtyneet nuoret tulisi voida sijoittaa muualle, kuin poliisin tiloihin, jos nuorta ei voida
viedä kotiin. Samoin mielenterveyspalveluiden riittävyys ja saatavuus puhututtaa päivystystyössä. Jos
kaikki tarvitsevat saisivat edes jonkinlaista apua
lyhyellä odotusajalla, se varmaan näkyisi joissain
tilastoissa pitkässä juoksussa, eikä tulevaisuudessa
tarvitsisi lukea uutisia Savion kaltaisista murhenäytelmistä. Keski-Uudellamaalla on paljon osaamista
ja ammattitaitoa, joten niitä yhdistelemällä moneen
asiaan voisi puuttua.

Palomiehen työtä
Sosiaalipäivystäjä Laura Torvinen kuvailee työtään
palomiehen työksi. Aina pitää olla valmiina, eikä
koskaan tiedä, mitä tuleman pitää. Yhteistyö poliisin
kanssa auttaa työssä, mutta toista, saman alan osaajaa kaipaa kaveriksi rinnalle. Päivystystilanteessa
päätökset on tehtävä nopeasti, pitää osata reagoida ja
priorisoida asioita. Joskus asiakkaille riittää keskustelu ja konkreettiset vinkit, mitä voisi tehdä. Harvemmin sosiaalipäivystäjä tapaa asiakasta useamman kerran. Ovat asiakkaat kiitelleetkin, varsinkin
nuorten vanhemmat saamastaan avusta.

-

Ensihoito- ja sairaankuljetus, 2007–2010,
tavoitteena seudullisen toimintamallin mukaisen palvelun järjestäminen vuoden 2010
alusta.

-

Työterveyshuolto, 2007–2009, tavoitteena
seudullisen työterveyskeskuksen perustaminen turvaamaan riittävät ja kustannustehokkaat työterveyshuollon palvelut.

-

Lapsuuden arvokas arki ARVO, 2007–2009,
tavoitteena lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikön toimintaedellytysten selvittäminen
ja varmistaminen, sisältöjen ja toimintatapojen yhdenmukaistaminen ja kehittäminen.

-

Apuvälinekeskus, 2008–2010, selvittää apuvälinepalveluiden alueellista toteutusta.

-

Hyvinvointipalvelujen verkosto 2008–2010,
selvittää palvelumarkkinoiden toimintaedellytysten parantamista ja etsii uusia malleja hyvinvointipalvelujen tuottamiseksi.

-

Päihde- ja mielenterveyspalvelujen kehittäminen 2008–2009, tavoitteena luoda seudulliset
päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittämisen rakenteet.

-

Keski-Uudenmaan vanhuspalveluiden kehittämisyksikkö (TuIKE-hanke), 2006–2008, tavoitteena kehittää vanhuspalveluiden rakennetta, sisältöä sekä henkilöstön osaamista ja
työhyvinvointia.

-

Mäntsälä–Pornainen yhteistoimintaaluehanke (MOPO), 2008–2011 tavoitteena
laadukkaan ja kustannustehokkaan palvelurakenteen luominen.

-

Vammaispalvelujen kehittäminen, 2007–
2009, tavoitteena riittävien, subjektiiviseen oikeuteen perustuvien vammaispalvelulain mukaisten palveluiden järjestäminen ja palvelusektorin työntekijöiden osaamisen edistäminen.

-

KUKA VAIKUTTAA-kumppanuudesta hyvinvointia, 2008–2009, tavoitteena luoda uudenlaisia toimintatapoja Keski-Uudenmaan kuntien tuottamien sosiaali- ja terveyspalveluiden
ja alueella toimivien sosiaali- ja terveysjärjestöjen välille.

Teksti: Leena Valkonen
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TEKNINEN OSASTO
Ympäristönsuojelu
Ympäristökierros Pornaisissa

Pornaisten nimikkolinnuksi valittiin
sinitiainen

Asuinympäristömme viihtyvyys on yhteinen
asiamme. Oma pihapiirimme on käyntikorttimme
muille. Mitä siis viestimme itsestämme? Onko
pihasi siistissä kunnossa ja nurkat ojennuksessa?
Voitko olla ylpeä omasta ympäristöstäsi vai olisiko nyt aika katsella pihapiiriä sillä silmällä?

Pornaisiin valittiin Pornaisten messujen yhteydessä oma nimikkolintu. Tiukkojen karsintojen jälkeen loppukilpailuun oli valittu seuraavat ehdokkaat: ruisrääkkä, metso, sinitiainen, palokärki ja
mustarastas. Jos näistä ei löytynyt omaa suosikkia,
pystyi äänestäjä myös ehdottamaan omaa ehdokastaan.
Äänestys oli varsin vilkasta, yhteensä ääniä annettiin 160 kpl. Listan ulkopuolisista suosikiksi nousi
harakka kahdeksalla äänellä, muita mainintoja
saivat mm. fasaani kolme ääntä, västäräkki samoin kolme ääntä, kuovi kaksi ääntä, kana ja varis, jossa perusteluina oli vakaa ja viisas lintu.

Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta päätti
elvyttää perinteisen ympäristökierroksen. Ensimmäiseksi kohteeksi oli valittu Pornaisten kunta.
Kierroksen tarkoituksena oli tarkkailla yleistä
siisteyttä sekä rakennusten kuntoa. Erityistä huomiota kiinnitettiin romun ja jätteen säilyttämiseen
kiinteistöllä ja huonokuntoisiin rakennuksiin.
Kierros toteutettiin 18.9.2008.

Varsinaisista listaehdokkaista ruisrääkkä sai 12
ääntä, metso 14 ääntä, mustarastas 17 ääntä ja
palokärki 23 ääntä. Ylivoimaiseksi voittajaksi
nousi kuitenkin 69 äänellä sinitiainen.

Myös kuntalaiset pystyivät ilmoittamaan kohteista, joissa toivoivat lautakunnan kiertävän.
Ilmoituksia kuntalaisilta tuli
kuusi kappaletta.

Arvonnoissa Suomen linnut –kirjan voitti Sinikka
Aittamo Kouvolasta, Suomen muuttolinnut –
kirjan voitti Anneli Lanne Mäntsälästä ja Mikä
lintu –kirjan voitti Matti Kalsola Halkiasta. Onnea
voittajille.
Kiitämme kaikkia osallistujia.
Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta
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Eteläisten kylien ja pohjoisten kylien
osayleiskaavat nähtävillä syyskuussa
Vuonna 2004 alkanut osayleiskaavatyö on edennyt ehdotusvaiheeseen. Kaavat ovat julkisesti
nähtävillä 3.9.–2.10.2008 ja kaavoista järjestettiin
yleisötilaisuudet 3.9. Halkiassa ja 4.9. Laukkoskella. Alla on yhteenvetona yleisötilaisuuksissa
esitetty materiaali.
Osayleiskaavoitustilanne Pornaisissa
Kunnan alueella on voimassa kolme ohjeellista
osayleiskaavaa, joiden tarkistaminen on vireillä –
laajemmilla rajauksilla ja oikeusvaikutteisina.
Osayleiskaava on osalle kunnan aluetta laadittu
yleispiirteinen kaava, joka Pornaisissa ohjaa
maankäytön lisäksi myös rakentamista.

Laukkosken koulun oppilaiden rakentama kylän pienoismalli

Näiden lisäksi Kirkonkylän osayleiskaava on tavoitteena saada julkisesti nähtäville kaavaehdotuksena loka-marraskuussa 2008.

Osayleiskaavojen eteneminen ja aikataulu:

Haja-asutusalueen osayleiskaavan tarkoitus ja
tavoitteet
ALOITUSVAIHE – lokakuu 2004
-yleisötilaisuudet / marraskuu 2004
↓
OSAYLEISKAAVALUONNOS:
marrask.2004-toukokuu 2006
KH 24.4.2006: nähtäville 15.5.- 20.6.2006
- yleisötilaisuudet / toukokuu 2006
maanomistajien huomautukset
lausunnot viranomaisilta
↓
OSAYLEISKAAVAEHDOTUS:
kesäkuu 2006-elokuu 2008
KH 25.8.2008: nähtäville 3.9.- 2.10.2008
- yleisötilaisuudet / syyskuu 2008
maanomistajien muistutukset
lausunnot viranomaisilta
↓
VALMIS OSAYLEISKAAVA:
joulukuu 2008
kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan
valitusaika 30 pv Helsingin
Hallinto-oikeuteen
kuulutus: kaava saa lainvoiman!

= työväline haja-asutusalueen maankäytön ja
rakentamisen ohjaamiseen – rakentamisen tapahtuessa yksittäinen lupaharkinnan kautta:
kasvun hallinta ja ohjaus
• kaavoissa sovitetaan yhteen kartalle monia eri
tekijöitä: mm.
- maanomistajien yhdenvertainen kohtelu
lupakäsittelyissä (=mitoitus)
- kylien elinvoimaisuus
- vesihuollon järjestämismahdollisuus
- liikenneverkon toimivuus ja turvallisuus
- palveluiden järjestäminen
- maisema- ja luontoarvojen säilyttäminen
Kannattaa muistaa, että kaavalla on mahdollista
osoittaa enemmän rakentamista kuin yksittäisen
lupaharkinnan kautta!
•

Kaavaan liittyvä mitoitus
•

mitoitus = tiloittain määritelty uusien rakentamismahdollisuuksien enimmäismäärä laskentakaavaa käyttäen – rakennuspaikkojen
enimmäismäärä on osoitettu kaavakartalla ja
taulukossa (sijainti on ohjeellinen)
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•

•

laskentakaava haettu kokeilemalla – kokonaismäärä ollut ratkaiseva: tämä on ollut päätöksenteossa vaikea asia
tavoitteena maanomistajien yhdenvertainen
kohtelu lupakäsittelyissä – sijainniltaan ja
luontosuhteiltaan samanarvoisilla alueilla

Miten osayleiskaavat etenevät nähtävillä olon
jälkeen?
•

Mitä haittaa hajalleen rakentamisesta?
•
•
•
•
•
•
•

•

kuntataloudelle kestämätön kehitysmalli –
myös valtiolle ja asukkaalle
liikenneverkosta tulee kallis, turvaton ja välityskyvyltään heikko
yhtenäiset metsäalueet pirstoutuvat
maisema- ja luontoarvot vaarantuvat
ekologiset verkostot kaventuvat
palvelut ja joukkoliikenne ovat kaukana asukkaista
maata tuhlaava malli – tulevaisuuden kehitykselle tulee jättää mahdollisuuksia!

•
•
•

tehdään tarkistukset viranomaisten lausuntojen ja maanomistajien muistutusten pohjalta –
mikäli löytyy perusteita tarkistusten tekemiseen
hyväksymiskäsittelyyn kunnanvaltuustoon
joulukuussa 2008
valitusmahdollisuus valtuuston päätöksestä
Helsingin hallinto-oikeuteen
30 päivän valitusajan jälkeen kaavan on mahdollista saada lainvoima ja …
…rakennuskielto alueilta poistuu

Yleisötilaisuuksissa oli läsnä n. 100 henkeä
molemmissa ja kaavoittajan vastaanottopäivillä väkeä jonoksi saakka; näin runsaaseen osallistujamäärään olemme enemmän kuin tyytyväisiä. Kiitos kaikille osallistujille!

Kehittämisalueet
•

•

•
•

•

kehittämisaluehanke vireillä yhteistyössä Uudenmaan liiton ja Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa - uudenlainen malli kylien tiivistämiseksi haja-asutusalueen osayleiskaavassa
hankeen kautta keskeisillä kyläalueilla olisi
mahdollisuus osayleiskaavan mitoituksesta
poiketen muodostaa enemmän rakennuspaikkoja – tavoitteena keskeisten kyläalueiden tiivistäminen!
edellyttää aina suunnittelutarveharkintaa sekä
sopimusta kunnan ja maanomistajan välillä
kaavoihin rajattu kolme kehittämisaluetta:
eteläisiin kyliin yksi (=Jokimäki) ja pohjoisiin
kyliin kaksi (=Metsäkylä ja Halkia)
kaavamääräykseen kirjataan ehdot, jotka kaavan mitoituksesta poikkeavan rakentamisen
tulee täyttää

Halkia
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Vapaa-aikatoimi tiedottaa
Sotaveteraaneilta ei peritä retkistä maksuja. Retkille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Kuntosaliohjaus varttuneet
Varttuneiden kuntosalituokio järjestään yläasteella
maanantaisin klo 10-11 välisenä aikana. Syyskausi alkaa maanantaina 8.9.08 ja päättyy 15.12.08.
Kevät kausi alkaa maanantaina 12.1.2009 ja päättyy 11.5.2009. Kiertävää harjoittelua kuntosalilaitteilla ohjatusti ja turvallisesti. Tunnin tavoitteena
on saada hikikarpalot esiin turhia revittelemättä.
Maksuton.

HUOM! Uintiretket ovat tarkoitettu ensisijaisesti eläkeläisille mutta jos bussissa on tilaa,
retkille voi osallistua muitakin halukkaita,
bussissa on tilaa 50 hengelle.
Bussireitti: Bussi lähtee Halkian Pihlajanmäestä
klo 12.30 ja kulkee reittiä Halkia + 5 min – Kirkonkylä + 10 min – Jokimäki + 5 min – Laukkoski + 5 min – Porvoon uimahalli. Voit käyttää
omaa pysäkkiä reitin varrella.
Vesijumppa (30 minuuttia max. 40 osallistujaa)
alkaa klo 14.00, jonka jälkeen on tunti vapaata
uintia tai saunomista tai kahvihetki ennen kotiinlähtöä. Jäljellä olevat retkipäivät: 7.10., 21.10.,
4.11., 18.11., 2.12. ja 16.12.

Matti- ja Maija -jumppa
Matti- ja Maija-jumppa järjestetään maanantaiiltaisin Parkkojan liikuntasalissa klo 18.30–20.00
välisenä aikana. Syyskausi alkaa maanantaina
8.9.08 ja päättyy 15.12.08. Kevät kausi alkaa
maanantaina 12.1.2009 ja päättyy 11.5.2009. Monipuolisesti koko kehon lihaksistoa ja liikkuvuutta kehittävä tunti, joka sopii kaiken ikäisille. Maksuton. Huom! Ryhmät ovat yhdistetty, kesto 1,5h.

Nuorisotoimi

Senioritanssit

Retket Linnanmäelle ja Värikuula-ammuntaan

Vapaa-aikatoimi järjestää avoimia senioritansseja joka toinen perjantai 19.9. klo 10.00–11.30
alkaen. Pitopaikkana on Pornaisten nuorisoseurantalo Kuusisto. Senioritanssit jatkuvat aina
12.12.08 saakka, ja tanssit vetää Maarit Linna.
Kertamaksu 2 €/hlö ja 3 €/pari. Kaikki senioritansseista kiinnostuneet tervetuloa! Tanssipäivät:
19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11. ja 12.12.
Tanssit jatkuvat keväällä 2009 loppiaisen jälkeen,
ensimmäinen kerta pe 9.1.2009.

Valokarnevaali Linnanmäen huvipuistossa tiistaina 14.10. Lähtö PoNun pihasta kello 17, paluu n.
kello 23. Matkan hinta 10 € (ei sisällä kieputtimia). Huvipuistossa on laitemaksujen lisäksi myös
aluemaksu 5 €.
Värikuula-ammuntaa Tuusulan metsäpirtillä torstaina 16.10. Lähtö PoNun pihasta kello 12, paluu
n. kello 17. Hinta 15 €.

Eläkeläisten uintiretket syksyllä 2008

Sitovat ilmoittautumiset Tomille, p. 0400 242 178
tai PoNussa PoNutädeille perjantaihin 3.10. mennessä.

Eläkeläisten uimahalliretket jatkuvat keväällä joka toinen tiistai 12.8.2008
alkaen. Tervetuloa mukaan! Retket
ovat tarkoitettu eläkeläisille, eläkeikäisille sekä
tarvittaessa heidän saattajilleen. Matka sisältää
ohjatun vesijumpan ja mahdollisuuden omaehtoiseen uintihetkeen. Matkan hinta on 5 €/osallistuja
+ uimahallimaksu 3 € (eläkeläishinta, normaalihinta 4,5 €). Vesijumppa on osallistujille ilmainen. Maksut peritään bussissa matkalla, joten
varaathan tasarahan jo menomatkalle valmiiksi.
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detty auki myös joka toinen lauantai kello 18-22
yhden nuorisotyöntekijän ja yhden vapaaehtoisen
voimin.

Vapaaehtoiseksi valvojaksi PoNuun
Nuorisotoimi ylläpitää Pornaisten nuorisotilaa,
PoNua, jossa järjestetään avointa toimintaa, erilaisia tapahtumia ja retkiä. Talo pidetään päihteettömänä, väkivallattomana ja suvaitsevana tilana,
jossa nuorten on turvallista viettää vapaa-aikaa.
Talossa on aukioloaikoina aina töissä vähintään
kaksi nuorisotyöntekijää. Häiriökäyttäytymiseen
ja sääntöjen laiminlyöntiin puututaan aina sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Taloa ja toimintaa
muovataan nuorten näköiseksi ja heidän toiveitaan
yritetään toteuttaa sääntöjen, budjetin ja hyvän
maun rajoissa ja nuoret otetaan mukaan muutoksien toteuttamiseen.

Nyt tarvitsisimme innokkaita vapaaehtoisia valvojia lauantai-iltoihin. Tulevan syksyn lauantai-illat,
joihin vielä ohjaajia tarvitaan, ovat 18.10. ja
29.11. Vapaaehtoisen tehtävänä on toimia nuorisotyöntekijän apuna avoimien ovien valvonnassa.
Jos kiinnostuit asiasta ja jokin ajankohta sopisi
sinulle, niin otathan rohkeasti yhteyttä 0400
242 178/Tomi Nevanperä.
Tiedustelut ja yhteydenotot
(019) 529 4526
vapaa-aika@pornainen.fi
www.pornainen.fi

Talo on auki maanantaisin ja tiistaisin (16-21) ja
perjantaisin (17-23). Viime vuosina taloa on pi-

MUUTA
Lapsiperheiden kodinhoitoapu

Vesiosuuskunta Suoni Pornaisissa

Pornaisten perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 5.8.2008 muuttaa perheohjaajan työsuhteen
lapsiperheiden kodinhoitajan työsuhteeksi. Muutoksen syynä oli se, että perheohjaajan palvelulle ei
ollut riittävästi tarvetta. Lapsiperheet ovat ilmaisseet tarvitsevansa enemmän perinteistä käytännöllisenä tukena annettavaa kodinhoitopalvelua arjen
vaikeuksissa.

Vesiosuuskunta Suoni rakentaa viemäriverkostoa
alueelleen samalla vahvistaen vesijohtoverkostonsa toimintaa. Pornaisten kunnan puolella on rakennettu valmiiksi ns. Halkian alue, jonka verkostoon voi liittää kiinteistöjä Metsäkylän kaupalta
Halkian koskelle. Suoni on myös rakentanut verkostoaan valmiiksi Välihakaan, mutta siellä ei voi
ottaa käyttöön kuin vesijohdon, koska Juholantieltä puuttuu pätkä viemäriä välistä. Tämä väli ja
samoin loppu Suonen alueesta Pornaisissa tulee
viemärirakentamisen piiriin vuosina 2010-2012.

Lapsiperheiden kodinhoitoaputilaukset osoitetaan
kunnan perusturvajohtajalle puh 040 558 2563 tai
sosiaalitoimiston toimistosihteerille (019) 5294540

Kiinteistöt, jotka eivät vielä kuulu Vesiosuuskunta
Suonen verkostoon, mutta ovat Suonen alueella,
voivat odotella rauhassa yhteydenottoa. Ennen
rakentamista Vesiosuuskunta Suoni ottaa aina
yhteyttä kiinteistön omistajiin ja kysyy mielenkiintoa vesi-viemäriverkostoon liittymisestä. Tässä vaiheessa kannattaa ilmoittaa halukkuutensa,
koska siinä vaiheessa kun suunnittelu on tehty,
liittyjä siirtyy jälkiliittyjäksi, mikä tarkoittaa kalliimpaa tapaa liittyä osuuskuntaan. Lisätietoa Vesiosuuskunta Suonen toiminnasta löytyy kotisivuiltamme osoitteesta
www.vesosuuskuntasuoni.net
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MESSUT
Ympäristökyselyn voittajat
Pornaisten messuilla
Pornaisten kuntaan on syksyn aikana valmistumassa oma ympäristöohjelma, jonka laatiminen
sai alkunsa valtuustoaloitteesta Pornaisten Paikallisagendan päivittämiseksi. Pornaisten kunnan
messuosastolla kyseltiin messuvierailta erilaisia
ympäristöaiheisia kysymyksiä liittyen tulevaan
ympäristöohjelmaan.
Kyselyyn vastasi 71 henkilöä, joista arvottiin seuraavat voittajat:
2 hengen majoituslahjakortti Sokos Hotelli
Flamingo
Lena Lappalainen
10 kpl ”Luonnollisesti Pornainen” t-paitaa
• Sini Vepsäläinen
• Susanna Sintonen
• Vivi Roponen
• Marina Souranto
• Sirpa Kippilä
• Tuula Paavola
• Liisa Kanervikko
• Kaija Härkönen
• Erkki Marttila
• Tuula Taskula
Onnea voittajille!
Voitot ovat noudettavissa kunnan tekniseltä osastolta.

Messusihteerin kiitos
Pornaisten seitsemännet messut kokosivat lauantaina
13.9. kansaa läheltä ja kaukaa viettämään leppoisaa
syyspäivää koulukeskukseen ja sen piha-alueelle.
Ei olisi messuja ilman kaikkia Teitä: Messuesittelijät,
messuyleisö, esiintyjät, rakennusporukka (joka teki
jumppasalista messuhallin), juontaja, messuisäntä,
keltaliiviset oppaat, ruokahuollosta vastanneet ja
kaikki muut apuun huudetut ja osallistuneet, yhteensä lähes 2000 ihmistä!
Järjestäjien puolesta lämpimät kiitokset kaikille Teille, tavalla tai toisella messuille osallistuneille!
Marjatta Sihvo
PS. Pornaisten seuraavat messut pidetään kahden
vuoden kuluttua vuonna 2010.
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Tervetuloa messuille

Kunnan osasto valmiina vastaanottamaan
messuvieraita

”Messuhalli”

Saliosastolta

Marco Klovni ilmapalloineen

KUNNALLISVAALIT PORNAISTEN KUNNASSA 2008
Ehdokaslistojen yhdistelmä
Lokakuun 26. päivänä toimitettavia kunnallisvaaleja varten laadittu ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä kunnan ilmoitustaululla. Ehdokaslistojen yhdistelmä jaetaan joka talouteen viikolla 40.
Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen
sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunet, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka äänioikeusrekisterissä on merkitty hänen kotikunnakseen. Kotiäänestys toimitetaan 15.–21.10.2008 ja siinä on oltava läsnä vaalitoimitsijan lisäksi yksi äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö.
Sen, joka haluaa äänestää kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 14.10.2008 klo 16.00 mennessä. Ilmoituksen saa äänestäjän puolesta
tehdä hänen valitsemansa henkilö.
Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys toimitetaan 15.–21.10.2008 välisenä aikana. Äänestyspaikkana on Pornaisten kunnanviraston valtuustosali. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:
maanantai – keskiviikko
8.00 – 16.00
torstai
8.00 – 18.00
perjantai
8.00 – 12.15
lauantai – sunnuntai
10.00 – 16.00
Laitosäänestys
Vaalitoimikunta järjestää ennakkoäänestyksen Aurinkomäen palvelukeskuksessa.
Varsinainen vaalitoimitus
Varsinainen vaalitoimitus on sunnuntaina 26.10.2008 klo 9.00 – 20.00 seuraavissa äänestyspaikoissa:
001 Halkian äänestysalue
Parkkojan koulu, Alkutaival 16
002 Laukkosken äänestysalue
Laukkosken koulu, Krouvarintie 64
003 Kirveskosken äänestysalue
Kunnanvirasto, Kirkkotie 176
Äänestäjä on tarvittaessa velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään joko
ennakkoäänestys- tai varsinaisella äänestyspaikalla. Sisäasiainministeriön 19.8.1999
tekemällä päätöksellä koskien poliisin suoritteiden maksullisuutta, maksua ei peritä väliaikaisesta henkilökortista, joka annetaan henkilölle äänestämistä varten mm. kunnallisvaaleissa, jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa.
Pornaisten kunnan keskusvaalilautakunta, PL 21, 07171 Pornainen
Puhelin:
(019) 529 4500
(019) 529 4521, 040 558 2562 Seija Marttila
Fax:
(019) 6647006
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Joka talouteen Pornaisten kunnan alueella jaettava kunnan tiedotuslehtinen.
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